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Első foglalkozás 
Bevezető tanok, a büntetőeljárás alapfogalmai 
 

A foglalkozás tárgya 

A foglalkozás célja a Büntető eljárásjog I. tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek 
felvázolása és a vizsgakövetelmények (beugró kérdések és tételsor) meghatározása.  

Emellett az oktató prezentálja az eljárási büntetőjog statikus részének körébe tartozó 

lényegi ismeretek első nagy egységét, a bevezető tanokat és a büntetőeljárás 

alapfogalmait. 

Tematika 

Bevezető tanok (Tk. 13-30. o.) 

• A büntetőeljárás alapfogalmai  

• Büntetőjog, büntetőeljárási jog  

• A büntetőeljárás tárgya, tartalma és feladatai  

• A büntetőeljárási rendszerek (akkuzatórius, inkvizitórius és komplex büntetőeljárási 

rendszer) 

• A büntetőeljárási jog forrásai, kapcsolata más jogágakkal  

 

A konzultáció során az oktató a magyar büntetőeljárási jog kodifikáció- és 

tudománytörténeti fejlődését nem mutatja be, annak elsajátítása önállóan, a tankönyvből 
(Tk. 31-50. o.) szükséges. 

Legfontosabb fogalmak:  

1. a tág értelemben vett büntetőjog, a büntetőeljárás és büntetőeljárási jog fogalma 

2. a büntetőeljárás tárgya, tartalma, feladata 

3. büntetőeljárási rendszer, akkuzatórius, inkvizitórius, és komplex büntetőeljárási 

rendszerek 

4. anyagi igazság és jogi igazság 

5. formális és szabad bizonyítási rendszer 

6. a 2017. évi XC. törvény (Be.) mint a büntetőeljárási jog elsődleges forrása, a 

törvény szerkezete 

7. az eljárás alanyait érintő más 

jogszabályok 

8. a büntetőeljárási jog viszonya 

más jogágakhoz 

 

Legfontosabb jogszabályok:  

- Magyarország Alaptörvénye 
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- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 
 

Továbbgondolásra alkalmas témák:  

- a magyar büntetőeljárási jog kodifikáció- és tudománytörténeti fejlődése  

- a büntető eljárásjogot illető kodifikációs kihívások napjainkban  
 

Kötelező/ajánlott irodalom:  

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 2013.) 13-50.  

 

Második foglalkozás 
A büntetőeljárás alapelvei 

 

Tematika 

A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató: 

Alapvető rendelkezések – a büntetőeljárás alapelvei és a törvény hatálya  
(Tk. 51-86. o) 

• Az alapelvek fogalma és csoportosítása 

• A szervezeti alapelvek 

• A működési alapelvek 

• A törvény hatálya 

Legfontosabb fogalmak:  

1. büntetőeljárás alapelvei 

2. szervezeti alapelvek 

3. működési alapelvek 
4. szóbeliség elve 

5. res judicata 

6. vád 

7. vádhozkötöttség 

8. vádkimerítési kötelezettség 

9. tettazonosság 

10. bizonyítási teher (onus 

probandi) 

11. in dubio pro reo elve 

12. nemo tenetur elve 
Legfontosabb jogszabályok:  

- Magyarország Alaptörvénye 
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- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 
- 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról (Bszi.) 
- 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről (Ütv.) 

Legfontosabb jogesetek:  

A büntetőeljárás alapelveinek megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a 
tankönyvben található didaktikai jogesetek: 

➢ Az eljárási feladatok megoszlása (Tk. 55. o., megoldás: Tk. 57. o.) 

➢ A törvényes vád (Tk. 58. o., megoldás: Tk. 59. o.) 

➢ A védelem joga (Tk. 66. o., megoldás: Tk. 69. o.) 

➢ Az ártatlanság vélelme (Tk. 72. o., megoldás: Tk. 75. o.) 

➢ Az anyanyelv használata (Tk. 76. o.) 

➢ A nyilvánosság elve (Tk. 78. o., megoldás: Tk. 84. o.) 
 

Továbbgondolásra alkalmas témák:  

- a büntetőeljárás alapelveinek és a büntetőeljárási törvény alapvető 

rendelkezéseinek egymáshoz való viszonya 

- az ún. „alapelv-infláció” jelensége, jelentése és veszélyei 

 

Kötelező/ajánlott irodalom:  

Kötelező irodalom: 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 2013.) 51-86.  

FANTOLY: Alapelvek az új büntetőeljárási törvényben. in: Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc 
egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged: SZTE ÁJTK 2018.) 237-252. 
 
Ajánlott irodalom: 

KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest: 

Rejtjel 2008) (az alapvető rendelkezésekhez kapcsolódó jogesetek) 

Bánáti János – Belovics Árpád –Erdei Árpád – Farkas Ákos – Kónya István: A 

büntetőeljárási törvény magyarázata. (Budapest:HVG Orac 2017. ) 

Harmadik foglalkozás 
A büntetőeljárás alanyai I. – Az eljáró 

hatóságok 

 

A foglalkozás tárgya 

A foglalkozás során a hallgatók 

megismerkednek a büntetőeljárás célját 
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és feladatait a konkrét eljárásban megvalósító hatóságokkal, azaz a büntetőeljárás 
alanyainak első csoportjával. 

Tematika 

A büntetőeljárás alanyai (Tk. 87-122. o.) 

• A hatóságok 

o A bíróság 

o Az ügyész 

o A nyomozó hatóság 

 

Legfontosabb fogalmak:  

1. a büntetőeljárás alanyai, főszemélyek, mellékszemélyek, résztvevők 

2. a járásbíróság összetétele, a törvényszék mint elsőfokú bíróság összetétele, a 

másod- és harmadfokú bíróság összetétele 

3. joghatóság, hatáskör, illetékesség 

4. vegyes folyamodású bíróság 

5. általános hatáskörű bíróság 

6. kiemelt elsőfokú hatáskörű bíróság 

7. általános illetékességű bíróság 

8. különös illetékességű bíróság 

9. kizárólagos illetékességű bíróság 

10. megelőzés elve 

11. a terhelt lakóhelye szerint illetékes bíróság eljárásának feltétele 

12. negatív és pozitív hatásköri/illetékességi összeütközés 

13. a bírákra vonatkozó kizárási okok, a bíró kizárásával kapcsolatos eljárás 

14. az ügyész feladatai, jogosítványai 

15. az ügyészség kizárólagos nyomozási jogkörébe tartozó bűncselekmények 

16. ügyész kizárása 

17. nyomozó hatóság önálló nyomozása 

18. általános hatáskörű nyomozó hatóság és különös hatáskörű nyomozó hatóságok 

19. nyomozó hatóság tagjának kizárása 
 

Legfontosabb jogszabályok:  

− 2017. évi XC. törvény a 

büntetőeljárásról 

− 1994. évi XXXIV. törvény a 

Rendőrségről 

− 2011. évi CLXIII. törvény az 

ügyészségről 

− 2011. évi CLXIV. törvény a 

legfőbb ügyész, az ügyészek és 
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más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 

− 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 

− 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 

Legfontosabb jogesetek:  

A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben 

található didaktikai jogesetek: 

➢ A bíróság (Tk. 90. o., 106. o.) 

➢ Az ügyész (Tk. 106. o., 114.o.) 

➢ A nyomozó hatóság (Tk. 114. o., 123. o.) 

 

Továbbgondolásra alkalmas témák:  

- a joghatóság fogalmának nemzetközi és nemzeti szintű értelmezése  

- a hatáskör törvényi meghatározása – az optimális vertikális ügyelosztásra tett 

jogalkotói intézkedések 

 

Kötelező/ajánlott irodalom:  

Kötelező irodalom 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 2013.) 87-122. 

o. 

Ajánlott irodalom 

KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest: 

Rejtjel 2008) (27-83.o) 
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Negyedik foglalkozás 
A büntetőeljárás alanyai II. – A magánszemélyek 
 

A konzultáció tárgya 

A foglalkozás első részében a hallgatók megismerkednek a büntetőeljárásban résztvevő 
magánszemélyekkel, azaz a büntetőeljárás alanyainak második csoportjával. 

Tematika 

A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató: 

A büntetőeljárás alanyai (Tk. 123-152. o.) 

• A magánszemélyek 

o A terhelt 

o A védő 

o A sértett 

o A magánvádló 

o A pótmagánvádló 

o A magánfél 

o A vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt 

o A segítők 
Legfontosabb fogalmak:  

1. terhelt 

2. védő 

3. sértett 

4. magánvádló 

5. magánindítvány 

6. viszonvádló  

7. pótmagánvádló 

8. magánfél 

9. polgári jogi igény 

10. vagyoni érdekelt 

11. egyéb érdekelt 

12. segítők 

Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a 

büntetőeljárásról 

- 2017. évi LXXVIII. törvény az 

ügyvédi tevékenységről 
 

 

Legfontosabb jogesetek:  
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A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben 
található didaktikai jogesetek: 

➢ A terhelt (Tk. 123. o., 125. o.) 

➢ A védő (Tk. 130. o., 135. o.) 

➢ A sértett (Tk. 138. o., 140. o.) 

➢ A magánfél (Tk. 144. o., 146. o.) 
 

Továbbgondolásra alkalmas témák:  

- terhelt- vagy sértettközpontú bűntetőeljárást? 

- valóban hatékony-e a hatékony védelem? 

 

Kötelező/ajánlott irodalom:  

Kötelező irodalom 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 2013.) 123-

151. o. 

Ajánlott irodalom 

KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest: 

Rejtjel 2008) (27-83.o) 

  



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 

10 
Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

Ötödik és hatodik foglalkozás 
Az eljárási cselekmények 
 

A foglalkozás tárgya 

A foglalkozás során az oktató bemutatja és ismerteti a büntetőeljárás alanyai által végzett 
eljárási cselekményeket. 

Tematika 

Az eljárási cselekmények (Tk. 153-202. o) 

• A büntetőeljárási cselekmények fogalma és sajátosságai 

• Az eljárási cselekmények csoportosítása, alakszerűsége és érvényessége 

• A hatóságok eljárási cselekményeinek általános szabályai 

• Az eljárási cselekmények helye, ideje 

• A soron kívüli eljárás esetei 

• Az igazolás 

• Az idézés és értesítés, a mulasztás következményei 

• A kézbesítés 

• Másolat az eljárás során keletkezett iratokról 

•  Minősített adat megismerése 

•  Megkeresések 

•  Az iratok kezelése 

•  Az ügyek egyesítése és elkülönítése 

•  Intézkedés ismeretlen személy, ismeretlen helyen tartózkodó személy és ismeretlen 

helyen lévő tárgy felkutatására 

•  A bűnügyi költség 

•  Felvilágosítás-adás és a nyilvánosság tájékoztatása a büntetőeljárás során 

 

Legfontosabb fogalmak:  

1. büntetőeljárási cselekmények 

2. szignalizáció 

3. idézés 

4. értesítés 

5. mulasztás 

6. előállítás 

7. elővezetés 

8. telekommunikációs eszköz 

használata  

9. rendbírság 

10. kézbesítés 

11. kézbesítési fikció 
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12. határidő 

13. határnap 

14. igazolás 

15. bűnügyi költség 

16. egyesítés 

17. elkülönítés 

 

Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 

Legfontosabb jogesetek:  

A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben 

található didaktikai jogesetek: 

➢ Az eljárási cselekmények általános szabályai (Tk. 157. o., 159. o.) 

➢ A büntetőeljárási cselekmények ideje (Tk. 168.o., 171. o.) 

➢ Az igazolás (Tk. 175. o., 177. o.) 

➢ Az idézéssel szembeni mulasztás következményei (Tk. 181. o., 183. o.) 

➢ A kézbesítés (Tk. 184. o., 185. o.) 

 

Továbbgondolásra alkalmas témák:  

- egyes eljárási cselekmények (így különösen: elővezetés, rendbírság, testi kényszer 

alkalmazása), illetve kényszerintézkedések helye a büntető eljárásjog 

rendszerében  

 
Kötelező/ajánlott irodalom:  

Kötelező irodalom 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 2013.) 153-
202. o. 

Ajánlott irodalom 

KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest: 

Rejtjel 2008) (27-83.o) 
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Hetedik és nyolcadik foglalkozás 
A bizonyítás 

 

A foglalkozás tárgya 

A foglalkozás során az oktató ismerteti a bizonyítás általános szabályait és alapfogalmait. 

Ezt követően részletesen kifejti a Be.-ben taxatív módon felsorolt egyes bizonyítási 

eszközökre, azaz a tanúvallomásra, a terhelt vallomására, a szakvéleményre, a pártfogó 

felügyelői véleményre, a tárgyi bizonyítási eszközre (ideértve az iratot és okiratot), illetve 

az elektronikus adatra vonatkozó törvényi rendelkezéseket. A foglalkozás záró részének 

tárgyát a bizonyítási cselekmények, így a szemle, a helyszíni kihallgatás, a bizonyítási 

kísérlet, a felismerésre bemutatás, a szembesítés, valamint a műszeres 
vallomásellenőrzés képezik. 

Tematika 

A bizonyítás (Tk. 203-268. o.) 

• A bizonyítás általános szabályai 
o A bizonyítás meghatározása, célja, feladata, módszerei, bizonyítási 

rendszerek 
o A bizonyítás folyamata az eljárásban, a bizonyítás alanyai 
o Bizonyítási alapfogalmak 
o A bizonyítás tárgya, a bizonyítandó tény 

o A bizonyítási eszközök és bizonyítékok 
o A bizonyítás elvei és törvényessége 

 

• Az egyes bizonyítási eszközök 
o A tanúvallomás 
o A terhelt vallomása 

o A szakvélemény 
o A pártfogó felügyelői vélemény 
o A tárgyi bizonyítási eszköz (ideértve az iratot és az okiratot is) 
o Az elektronikus adat 
o A terhelt vallomása 

 

• A bizonyítási eljárások 
o A szemle 
o A helyszíni kihallgatás 
o A bizonyítási kísérlet 
o A felismerésre bemutatás 
o A szembesítés 
o A műszeres 

vallomásellenőrzés 
Legfontosabb fogalmak:  
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1. bizonyítás 

2. bizonyítás célja 

3. bizonyítás feladata 

4. bizonyítás tárgya (bizonyítandó tény) 

5. bizonyítási eszköz (bizonyítás forrása) 

6. bizonyítási eljárások 

7. bizonyíték (bizonyító tény) 

8. bizonyító erő 

9. bizonyítékok értékelése 

10. tanú 

11. a terhelt vallomása 

12. tárgyi bizonyítási eszköz 

13. irat 

14. okirat 

15. elektronikus adat 

16. szemle 

17. helyszíni kihallgatás 

18. bizonyítási kísérlet 

19. felismerésre bemutatás 

20. szembesítés 

Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 

Legfontosabb jogesetek:  

➢ A tanúvallomás (Tk. 220. o.) 
➢ A szakvélemény (Tk. 242. o.) 
➢ A terhelt vallomása (Tk. 253. o.) 
➢ A bizonyítási kísérlet (Tk. 260. o.) 
➢ A felismerésre bemutatás (Tk. 261. o.) 
➢ A szembesítés (Tk. 263. o.) 

 
Továbbgondolásra alkalmas témák:  

- a szabad és kötött bizonyítási rendszerek összehasonlítása 

- a tanúk szavahihetőségének kérdései 

- a műszeres vallomásellenőrzés legújabb eszközei (pl.: Brain fingerprint)  

 
Kötelező/ajánlott irodalom:  

Kötelező irodalom 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – 

Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 

2013.) 203-268. o. 

Ajánlott irodalom 
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KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest: 
Rejtjel 2008) (85-117.o) 
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Kilencedik és tizedik foglalkozás 
Leplezett eszközök, adatszerző tevékenység és a kényszerintézkedések 
 

A konzultáció tárgya 

A bevezető gondolatok után a konzultáció során az oktató részletesen ismerteti a Be.-ben 

meghatározott egyes kényszerintézkedések fogalmát és elrendelésük feltételeit. Az előadás 

során kiemelt figyelmet szentel a letartóztatásnak. 

Tematika 

A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató: 

A leplezett eszközök és az eljáró hatóságok adatszerző tevékenysége 

• A leplezett eszközök csoportosítása és alkalmazásuk általános, közös, illetve különös 

szabályai 

• Az adatszerző tevékenység 

A kényszerintézkedések fogalma és csoportosítása  

• Az őrizet 

• A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések általános szabályai 

• A távoltartás és a bűnügyi felügyelet 

• Az óvadék 

• A letartóztatás 

• Az előzetes kényszergyógykezelés 

• A kutatás és a motozás; a lefoglalás 

• Zár alá vétel 

• Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele 

 
Legfontosabb fogalmak:  

1. kényszerintézkedések 

2. őrizet 

3. távoltartás 

4. bűnügyi felügyelet 

5. letartóztatás 

6. előzetes kényszergyógykezelés 

7. kutatás 

8. motozás 

9. lefoglalás 

10. zár alá vétel 
 

Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a 

büntetőeljárásról 
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Legfontosabb jogesetek:  

A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben 
található didaktikai jogesetek: 

➢ Az őrizetbe vétel (Tk. 273. o.) 

➢ Az előzetes letartóztatás (Tk. 275. o.) 
➢ A távoltartás (Tk. 291. o.) 
➢ Az óvadék (Tk. 297. o.) 
➢ A házkutatás és lefoglalás (Tk. 300. o.) 
➢ A motozás (Tk. 303. o.) 

 

Továbbgondolásra alkalmas témák:  

- a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos alapjogi problémák 

- az EJEB vonatkozó joggyakorlata 
 

Kötelező/ajánlott irodalom:  

Kötelező irodalom 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 2013.) 269-
320. o. 

Ajánlott irodalom 

KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest: 
Rejtjel 2008) (117-143.o) 
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Tizenegyedik és tizenkettedik foglalkozás  
Az előkészítő eljárás és a nyomozás 
 

A konzultáció tárgya 

A konzultáció tárgyát az előkészítő eljárás és a nyomozás témaköre képezi. Az oktató 

ismerteti az e két témakörbe tartozó lényeges fogalmakat és jogintézményeket, valamint 

felhívja a hallgatók figyelmét azon súlyponti kérdésekre, amelyek ismerete 
elengedhetetlen a tanagyag pontos megértéséhez és a vizsga teljesítéséhez. 

Tematika 

Az előkészítő eljárás 

• Az előkészítő eljárás célja és eszközei 

• Az előkészítő eljárás lefolytatása  

A nyomozás (Tk. 15-59. o.) 

• A nyomozásra vonatkozó általános rendelkezések, a nyomozás feladata; a 

jegyzőkönyv és a feljegyzés; határozatok és jogorvoslatok a nyomozás során 

• A nyomozás megindítása, a feljelentésre, elintézésére, kiegészítésére, 

elutasítására, a magánindítványra vonatkozó szabályok 

• A felderítés és a vizsgálat 

• A nyomozás felfüggesztése 

• A nyomozás megszüntetése 

• Ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése 

• Egyezség a bűnösség beismeréséről 

• A közvetítői eljárás 

• A feltételes ügyészi felfüggesztés 

• A bíróság eljárása a vádemelés előtt, a nyomozási bíró feladata, döntési jogköre, 

illetékessége, eljárása, döntései és a jogorvoslat 

Legfontosabb fogalmak:  

1. az előkésztő eljárás célja és eszközei; elrendelésének és lefolytatásának feltételei 
2. felderítés 

3. vizsgálat 
4. az ügyészség és a nyomozó 

hatóság kapcsolata 
5. a nyomozás tartama 
6. jegyzőkönyv 
7. nyomozás során hozott 

határozatok 
8. panasz 
9. feljelentés 
10. magánindítvány 
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11. a feljelentés elutasításának okai 
12. megalapozott gyanú 
13. az ügyészség eljárása a nyomozás során 
14. az eljárás megszüntetésének okai 
15. terhelti együttműködés 
16. közvetítői eljárás  
17. feltételes ügyészi felfüggesztés 

Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 

Legfontosabb jogesetek:  

A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben 

található didaktikai jogesetek: 

➢ Általános rendelkezések (Tk. 15. o.) 
➢ A büntetőeljárás megindítása nyomozással (Tk. 22. o.) 
➢ A nyomozás lefolytatása (Tk. 28. o.) 
➢ A nyomozás felfüggesztése (Tk. 40. o.) 
➢ A nyomozás megszüntetése (Tk. 43. o.) 
➢ Jogorvoslat a nyomozás során (Tk. 47. o.) 

 

Továbbgondolásra alkalmas témák:  

- az előkészítő eljárással kapcsolatos alapjogi problémák 

- a gyanú fogalmának értelmezése 

- a nyomozás osztott szerkezetének gyakorlati jelentősége az eljárás 

hatékonyságának szempontjából 

- az ügyészség és a nyomozó hatóság kapcsolatának modelljei 

- a büntetőjogi útról való elterelés lehetőségei az eljárási törvényben  

 

Kötelező/ajánlott irodalom:  

Kötelező irodalom 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Dinamikus rész (Szeged: Iurisperitus 2014.) 15-

74. o. 

Ajánlott irodalom 

LICHTENSTEIN: Az ügyészség és a 

nyomozó hatóság kapcsolata az új 

büntetőeljárási törvényben in: Doktori 

Műhelytanulmányok 2017(Győr: SZIE 

ÁJDI 2017.) 117-132. (http://dfk-

online.sze.hu/) 

http://dfk-online.sze.hu/images/egyedi/doktori/doktori%20m%C5%B1helytanulm%C3%A1nyok%202017/lichtenstein.pdf
http://dfk-online.sze.hu/images/egyedi/doktori/doktori%20m%C5%B1helytanulm%C3%A1nyok%202017/lichtenstein.pdf
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KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest: 
Rejtjel 2008) (145-175.o) 
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Tizenharmadik foglalkozás 
A bíróság eljárása a vádemelés előtt és a vádemelés 

 

A konzultáció tárgya 

A konzultáció tárgyát a vádemelés témaköre képezi. Az oktató ismerteti az e témakörbe 

tartozó lényeges fogalmakat és jogintézményeket, valamint felhívja a hallgatók figyelmét 

azon súlyponti kérdésekre, amelyek ismerete elengedhetetlen a tanagyag pontos 

megértéséhez és a vizsga teljesítéséhez. 

Tematika 

A vádemelés (Tk. 60-74. o.) 

• A vádemelés fogalma, a vádirat 

• A vádirat tartalma 

• Az ügyészség teendői a vádirat benyújtásakor 

• Vádemelés egyezség esetén 
Legfontosabb fogalmak:  

1. nyomozási bíró 

2. ülés 
3. vád 
4. vádemelés 

5. vádképviselet 
6. az ügyészség teendői a vádirat benyújtásakor 
7. vádemelés egyezség esetén 

Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 

Legfontosabb jogesetek:  

A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben 

található didaktikai jogesetek: 

➢ A nyomozási bíró eljárása (Tk. 55. o.) 

➢ A vádemelés fogalma, a vádirat (Tk. 60. o.) 
➢ A közvetítői eljárás (Tk. 66. o.) 

Továbbgondolásra alkalmas témák:  

- a vád törvényessége 

- az ügyészi vádmonopólium és 

annak korrektívumai 

 

Kötelező/ajánlott irodalom:  

Kötelező irodalom 
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FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Dinamikus rész (Szeged: Iurisperitus 2014.) 15-
74. o. 

Ajánlott irodalom 

KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest: 

Rejtjel 2008) (145-175.o) 

 

 


